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ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ З А МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И 

ПОСТДОКТОРАНТИ  –  ACADEMIA IUVENTUTIS 2020/2021  

 

 

Социология на ЕС (интеграционни и дезинтеграционни процеси) 
 

Код на курса AU00021 

Преподавател/и 

 

ас. д-р Пламен Нанов 

 

Философско-исторически факултет 

 

Проблематика и компетенции, които 

курсът цели да бъдат постигнати 

 

 

   Курсът по Социология на ЕС е замислен като отговор на 

все по-задълбочаващите се регионални и международни 

кризи, които трансформират съвременният дневен ред. 

Отвъд fake news, популизма и показния национализъм на 

практика съществуват механизми и процеси, които 

спояват вече седем десетилетия сложната амалгама от 

двадесет и седем национални държави. 

Социологическият прочит на ЕС ще пресъздаде 

същинската стойност и ще направи видими тези спойки 

сред докторантите; ще покаже пред какви 

предизвикателства е изправено европейското семейство 

и ще им даде така необходимата компетенция, за да могат 

аргументирано и градивно да изграждат своите оценки, 

анализи, но и критики към него. 

   Курсът ще се проведе под формата на лекции, които ще 

бъдат разпределени в осем теми и ще бъдат представeни 

чрез мултимедийно съдържание. Оценката за 

докторантите ще бъде формирана на база пимена 

разработка по текущ общоевропейски проблем. 

 

Предназначен за млади учени, 

докторанти и постдокторанти от 

следните факултети/специалности 

ФИФ; ФИСН; ЮФ; ПФ 

 

Предварителни познания 

 

Общи познания по история на Европа 

 

Брой аудиторни часове 

 

30 

 

Брой кредити 

 

6 

 

Форма/и на изпитване 

 

Варира според научния профил на курсистите 
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Период на провеждане Март – Април 2021 г. 

 Юни –  Юли 2021 г.  

 

Допустим максимален брой курсисти 

 

20 

  

 

* Курсът се организира с подкрепата на Jean Monnet Centre of Excellence в ПУ. 

 

*При необходимост курсът може да бъде проведен в електронна среда!     

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1766/
http://www.facebook.com/academiaiuventutis
mailto:pu.sciencenter@gmail.com

